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Yttrande över förslag till åtgärdsprogram mot omgivningsbuller 
2019-2023  

 

Remiss från gatu- och samhällsmiljönämnden, diarienummer 2018-3637. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har fått förlängd remisstid till 2 oktober 2019.  

 

Förslag till beslut: 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslås besluta 

 

att överlämna yttrande daterat den 25 september 2019 till gatu- och samhällsmiljönämnden. 

 

 

Ärendet 

Uppsala kommun har enligt förordningen om omgivningsbuller kartlagt bullerkällor inom 

kommunen och beräknat antalet bullerutsatta. Efter kartläggningen ska kommunen ta fram ett 

åtgärdsprogram mot omgivningsbuller. Dess syfte är att minska omgivningsbullrets negativa 

påverkan för kommuninvånarna. Tidigare åtgärdsprogram löpte mellan 2013-2018. 

 

Buller är den miljöstörning som påverkar flest människor i Sverige. Omgivningsbuller kan 

orsaka problem som stress, sömnstörningar nedsatt inlärning och hjärt- och kärlsjukdom. I en 

växande kommun som Uppsala är det därför viktigt att goda livsmiljöer främjas. Både genom 

god planering av områden framåt och genom att åtgärda idag bullriga miljöer. 

 

Åtgärdsprogrammets förslag till mål för år 2019-2023 är fokuserade på boendemiljöer, skol- 

och förskolemiljöer samt parker och rekreationsområden. Förslag till mål är: 

 

• Andelen boende som exponeras för ekvivalent ljudnivå över 55 dBA vid fasad ska inte 

överstiga 20 % av kommunens befolkning. 
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• Samtliga förskolor, skolor och fritidshem som har en utemiljö som exponera för en 

ekvivalentljudnivå över 55 dBA dagtid avseende trafikbuller ska erbjudas bulleråtgärd 

delvis bekostad av kommunen. 

• Det ska inom Uppsala tätort finnas tillgång till park- och naturområden med särskilt 

goda ljudmiljöer 

• Medvetenheten om bullrets negativa effekter på människor samt medvetenheten om 

kopplingen mellan hållbart resande och buller ska öka internt inom Uppsala kommuns 

verksamhet och bland kommunens invånare. 

 

För att nå dessa mål föreslås flera olika åtgärder sättas in. Många handlar om att åtgärda 

bullret vid källan.  

 

 

 

Anna Nilsson 

miljödirektör  

 

Bilagor 

Bilaga 1: Yttrande över förslag till åtgärdsprogram mot omgivningsbuller 2019-2023 
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Yttrande över förslag till åtgärdsprogram mot omgivningsbuller 
2019-2023  

 

Remiss avseende från gatu- och samhällsmiljönämnden, diarienummer 2018-3637. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har fått förlängd remisstid till 2 oktober 2019. 

 

Trafikbuller påverkar många människor i kommunen negativt och Miljö- och 

hälsoskyddsnämnden får regelbundet klagomål om trafikbuller. Det är av största vikt att 

arbetet med att minska antalet bullerutsatta inom kommunen fortsätter. Tidigare 

åtgärdsprogram har haft som inriktning att utreda stadens bullersituation. Fokus inför 

kommande programperiod bör därför läggas på att åtgärda de bullerutsatta områden som 

identifieras. 

 

Nämnden vill i övrigt framföra följande synpunkter: 

 

• Det bör framgå hur många bostäder man planerar bullerskydd på under 

programperioden 2019-2023.  

• Det bör framgå hur många skolor och förskolor samt fritidshem som man planerar 

bullerskyddsåtgärd på under programperioden 2019-2023. Kommunen bör 

överväga att stå för hela kostnaden för åtgärd vid skolor och förskolor som man 

gjort tidigare.  

• Man bör utarbeta ett effektivare arbetssätt som medför snabbare åtgärder under 

kommande programperiod. Förslagsvis skriver kommunen avtal med några 

fönsterfirmor som fastighetsägare direkt kan vända sig till för att utföra åtgärder. 

Utvärdering av åtgärdernas effekt kan ske genom stickprov. Det gör att mer pengar 

går till åtgärder och mindre till uppföljning av redan genomförda åtgärder.  

• Det bör förtydligas vad ”god ljudmiljö” i parker innebär. 

• Det behöver förtydligas vilka åtgärder som genomförts i tidigare programperiod. 

Det bör framgå hur många fastighetsägare som erbjudits bullerskyddsåtgärd under 

tidigare programperiod samt hur många där åtgärd kommit på plats. 
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• Kommunen bör ha som långsiktigt mål att klara de riktvärden som gäller för 

nybyggda skolgårdar (50 dBA ekvivalent ljudnivå) på samtliga skolor, förskolor 

och fritidshem. 

 

 

 

För miljö- och hälsoskyddsnämnden 

 

 

 

 

Klara Ellström   Susanna Nordström 

ordförande    nämndsekreterare 
 


